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Ewangelia  wg   œw. £ukasza (23, 35-43)

     Gdy ukrzy¿owano Jezusa, lud sta³ i patrzy³. A cz³onkowie Sanhedrynu szydzili: 
«Innych wybawia³, niech¿e teraz siebie wybawi, jeœli jest Mesjaszem, Bo¿ym 
Wybrañcem».
     Szydzili z Niego i ¿o³nierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówi¹c: «Jeœli 
Ty jesteœ Królem ¿ydowskim, wybaw sam siebie».
     By³ tak¿e nad Nim napis w jêzyku greckim, ³aciñskim i hebrajskim: «To jest Król 
¿ydowski».
     Jeden ze z³oczyñców, których tam powieszono, ur¹ga³ Mu: «Czy¿ Ty nie jesteœ 
Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas».
     Lecz drugi, karc¹c go, rzek³: «Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê 
ponosisz? My przecie¿ – sprawiedliwie, odbieramy bowiem s³uszn¹ karê za nasze 
uczynki, ale On nic z³ego nie uczyni³».
     I doda³: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedzia³: «Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ bêdziesz ze Mn¹ w raju».
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    Dzisiejsza liturgia s³owa zaprasza nas do najg³êbszych pok³adów mistycznego 
obcowania z Jezusem. Proœciej rzecz ujmuj¹c – Uroczystoœæ Chrystusa Króla, w swoich 
tekstach liturgicznych, prezentuje nam istotê relacji „ja-Jezus”. Z pomoc¹ Ducha 
Œwiêtego, spróbujmy wejœæ w g³¹b treœci objawionej.
     Ewangeliczna scena wyszydzenia na krzy¿u pokazuje zgubny kierunek odrzucaj¹cych 
Jezusa. Tacy plugawie zachêcaj¹ Zbawiciela, ¿eby zbawi³ „siebie samego”. Chc¹ Go 
od³¹czyæ od jego Mistycznego Cia³a – czyli Koœcio³a, za który w³aœnie oddaje ¿ycie. 
Mówi¹c do Niego, aby zapomnia³ ludzi i pomyœla³ tylko o sobie samym. 
     Prawdziwe i w³aœciwe podejœcie do Króla Wszechœwiata, prezentuje Dobry £otr. 
Mówi najpierw o sobie „Jezu, wspomnij na mnie...” - uznaje swoj¹ nicoœæ, marnoœæ i 
grzesznoœæ. Potem mówi „...gdy przyjdziesz do swego królestwa” - uznaj¹c Go za Króla 
maj¹cego wszelk¹ w³adzê. Na takie s³owa Jezus odpowiada: „Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w 
raju”. Widzimy zatem do czego prowadzi ¿ycie w Komunii z Bogiem, a do czego w 
separacji z Nim. Cz³owiek sam siebie nie mo¿e zbawiæ, poza œwiêtym imieniem Jezusa 
nie ma zbawienia. Uznanie Zbawiciela za Pana i Króla jest warunkiem zdrowia mojego, 
jako „cz³onka Jego Mistycznego Cia³a”.
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Kwiatki œwiêtego Antoniego z Padwy

Uni¿enie siê Boga

Œwiêty Antoni jest oszo³omiony uni¿eniem siê Boga. Gromadzi wiele s³ów

i porównañ, aby je ukazaæ w ca³ym bogactwie przed s³uchaczem, wzrusza

siê dzieciêctwem Syna Bo¿ego...

W kazaniach pisanych, zw³aszcza tych na Bo¿e Narodzenie, œw. Antoni jest

wprost oszo³omiony uni¿eniem siê Boga. Gromadzi wiele s³ów i porównañ, aby

ukazaæ je przed s³uchaczem. Do najpiêkniejszych nale¿¹ te, które w Narodzeniu

Pañskim widz¹ wiosnê ludzkoœci. Wzrusza ewangelicznego doktora pe³ne

prostoty dzieciêctwo, które Jezus obra³, bo dziecko nie obra¿a siê ³atwo i ³atwo

pozwala odmieniæ swój nastrój.

Antoni poœwiêca swoje ¿ycie, aby ludzi o tym przekonaæ. Wzywa do pokuty,

aby mi³oœæ Boga nie by³a daremna, nie stroni od gróŸb, bo przecie¿ wie, czym

skoñczy siê lekcewa¿enie Boga i Jego przykazañ, ale próbuje swoich

czytelników i s³uchaczy uj¹æ przede wszystkim obrazem Bo¿ej mi³oœci, któr¹

najwyraŸniej widaæ w ¿³óbku i na krzy¿u.

Nieustannie pamiêta o tym uni¿eniu siê Boga wynikaj¹cym z troski o

cz³owieka. Dlatego i sam nie unika uni¿enia, gdy wstawia siê za cz³owiekiem i

to nie tylko, gdy modli siê do Boga, ale nawet wtedy gdy wstawia siê u ludzi.  

  Na  krótko przed œmierci¹ poproszono go o interwencjê

u cesarskiego przedstawiciela, Enzelina da Romano,

który swoich przeciwników, zamkn¹³ do wiêzienia.

Antoni prosi³ go z pokor¹ oraz trosk¹ o wiêŸniów i

samego Enzelina. Próbujemy to sobie wyobraziæ. Jeden

z malarzy ka¿e nawet Œwiêtemu uklêkn¹æ przed

zimnym, okrutnym i kpi¹cym ze wszystkiego tyranem.

Spe³ni³ on proœbê Antoniego, ale dopiero po jego

œmierci.

Uni¿enie siê Boga, które odkrywamy patrz¹c na

Dzieci¹tko Jezus, poucza nas najg³oœniej o dwóch

sprawach. Bóg tak kocha ka¿dego z nas, ¿e za ka¿dego

oddaje siê w rêce najpierw swojej Matki, potem innych

ludzi, podczas mêki w rêce oprawców, a zawsze w nasze rêce, abyœmy uchwycili

siê ich i odt¹d ¿yli dla Niego, bo tylko w takim ¿yciu odnajdziemy prawdziwe

szczêœcie.

Bóg daje nam przyk³ad. Id¹c za Jego wzorem nie wstydŸmy siê zdobywaæ

na poni¿enie, gdy pragniemy kogoœ ratowaæ.

Tyle cierpieñ- Phil Bosmans

Mê¿czyzna przy telefonie powiedzia³:

“Dziœ rano opuœci³a mnie ¿ona.

Co mam zrobiæ? Mamy dwoje dzieci,

trzecie jest w drodze. Chcê odzyskaæ ¿onê”.

To samo w przypadku pewnej kobiety oko³o czterdziestki.

Osiemnaœcie lat ma³¿eñstwa, opuszczona od miesiêcy.

Daremne wszelkie próby sk³onienia mê¿a do powrotu.

Nie mog³a ju¿, by³a u kresu.

Tak uk³ada siê mê¿czyznom, tak uk³ada siê kobietom.

Tyle niepowodzeñ, tyle nieopisanych cierpieñ.

Dobrobyt zlikwidowa³ wiele biedy materialnej,

ale zamiast tego powsta³a bieda moralna,

któr¹ jeszcze trudniej znieœæ.

W atmosferze massmediów stale podgrzewanej 

seksualnoœci¹ powstaje wra¿enie,

jakby w mi³oœci liczy³ siê tylko zwi¹zek seksualny.

Œwiat stan¹³ na g³owie:

To nie zwi¹zek seksualny stanowi podwaliny mi³oœci,

lecz mi³oœæ jest podstaw¹ zwi¹zku seksualnego.

Mi³oœæ, prawdziwa mi³oœæ jest si³¹, która ci pomaga

przemóc siê, by innemu te¿ by³o dobrze.

Jeœli pozostaniesz wierny w mi³oœci, niczego nie stracisz,

jeœli nawet musisz przejœæ przez ciemny tunel.

Jeœli nie bêdziesz wierny w mi³oœci,

znajdziesz byæ mo¿e chwilowe zadowolenie,

ale na koniec stracisz wszystko.
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